FELADATLAP
Áprilisi forduló – 6.-7.-8. osztályok
idegen tájakon és itthon
1. feladat
Könyvtárunk néhány könyvét kijelöltük, melyek segítségével könnyedén válaszolni tudtok a
következő kérdésekre. A kijelölt könyveket szokás szerint a könyvtárosoktól kérhetitek el.
Kérdések:
1. Magyarországon hány fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet? Mikor és hol mérték?
-35,0 fok, 1940. febr. 16. Görömbölytapolca
3 p./
2. Hogy hívták azt a felfedezőt, aki felmászott a Cotopaxi-csúcsra? Hol van ez a hegy, milyen
magas és miért mászta meg?
Humboldt, Peru, 5896m, mert közelebbről akart a vulkánok torkába nézni
4 p./
3. Mi a „welwitschia”, hol találhatsz ilyet? Írj róla még 2 további információt!
Terjedelmes növény , Délnyugat-Afrikában, a Namib-sivatagban nő. Igen szívós, 5-600
évig is élhet. Akár 2 évet is kibír víz nélkül. Gyökereit és szárát mélyen a talajba fúrja,
onnan szívja fel a vizet.
5 p./
4. Hogy nevezik Japán leggyorsabb vonatát? Hikari express
1 p./
5. Ki volt „Papa Doc”, melyik országban és mikor uralkodott, melyik valláshoz köthető a
neve?
Haiti, 1957-1971, dr. Francois Duvalier diktárot, vudu
4 p./
6. Meddig tartott az Abu Szimbel-mentőakció, mikor kezdték el a munkákat és hány tömböt
kellett áthelyezni? 4 évig, 1964-ben, 1042 tömbre vágták a templomot
3 p./
7. Melyik a pécsi székesegyház legbecsesebb része?
a IX. századi, öthajós altemplom
2 p./
8. Hol mérték a világon a rekordhideget és hány fok volt?
-90 fok, Vosztok kutatóállomás
2 p./
9. Hogy hívták a „Félszemű” felfedezőt? Melyik országot kereste?
Francisco de Orellana, Eldorádó
2 p./

10. Hol találkozhatunk a „sarsen” kövekkel? Egy-egy sarsen milyen hosszú és mekkora súlyú
lehetett? Minek van ekkora súlya?
A Stonehenge-nél, 45 tonna (9 elefántbika), 7 méter
4 p./

2. feladat
Böngésszétek át a könyvtárban található újságokat, magazinokat, és keressétek meg a
válaszokat az alábbi kérdésekre! Az újságok megadott számait a könyvtárosoktól tudjátok
elkérni.
FÖLDGÖMB (2014. október)
1. Miért viselnek kendőt a dzsainista papok a szájuk és orruk előtt? nehogy véletlen
belélegezzenek és így elpusztítsanak vmilyen apró repülő rovart
..............................................................................................................................................2 p./
2. Miből és hogyan készül a szambal-szósz? apró zöld narancs levéből, chiliparpikából és
paradicsomból törik össze egy jellegzetes mozsárszerűségben
..............................................................................................................................................4 p./
3. Melyik csúcstól indul el a Mtascher völgy gleccsere? Weißkugel
..............................................................................................................................................1 p./
4. Kik voltak a magyar vendégek az Amerikai Földrajzi Társaság 60. születésnapja
alkalmából? Cholnoky Jenő és gróf Teleki Pál
..............................................................................................................................................2 p./
5. Mi a neve a „valódi Tatuin” bolgyónak, és mik a jellemzői? 16B. Gázbolygó, hőmérséklete
-100 fok körüli, „csak” 200 fényév távolságra van, 2 nap világítja meg
..............................................................................................................................................4 p./
FÖLDGÖMB (2014. november)
6. Melyik madár bolygónk egyik legnagyobb halkapó faja? Kékszárnyú kokabura
.....................................................................................................................................................
7. Mi volt Malawi angol gyarmati neve? Nyaszaföld
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Melyik az a budapesti hely, ahová még a Facebook alapítója is betért? Gozsdu-udvar
.....................................................................................................................................................
9. Mikor és melyik két kisbolygóval találkozott útja során a Rosetta-Philae űrszondapáros?
2008 Steins, 2009 Lutetia
.....................................................................................................................................................
10. Mi a neve a legyőzött dák fővárosnak? Sarmisegethusa Regia
....................................................................................................................................................
8 p./

HÍRLAP (2015. január-február)
11. A matematika gyorsasági versenyen hány perc állt a feladatmegoldók rendelkezésére? 10
.....................................................................................................................................................
12. Mi volt a címe Müller Péter írói estjének? Férfi élet, női sors
.....................................................................................................................................................
13. Az őszi fordulók után hányadik hányadik helyen állt a Primavera Mizse KC junior csapata
és hány ponttal? 3. helyen 14 ponttal
.....................................................................................................................................................
14. A Süni csoportosok minek a segítségével etették a kis fiókákat? csipesz
………….…………………………………………………………………………..……………………………………………….………
15. A 2015-ös év júniusának hányadik napján rendezik meg az országos állat- és
kirakodóvásárt? 7
....................................................................................................................................................
6 p./
HÍRLAP (2015. március-április)
16. Mi minősül fémhulladéknak? alumínium italdobozok lapítva, fém konzervdobozok
.....................................................................................................................................................
17. Ki fog tartani interaktív előadást 2015. május 12.-én „Táncos, zenés percek” címen?
Tengeri Attila
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
18. Hogy hívják a nílusi vízilovat, aki a nyár folyamán érkezik majd meg Felsőlajosra?
Buborék
.....................................................................................................................................................
19. Hol található a VOKE József Attila Művelődési Központ, ahol a Jászok együttes táncházat
tartott? Dunakeszi
.....................................................................................................................................................
20. Melyik zeneművel indult el a rendhagyó énekóra? Mozart: Alleluja
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6 p./

3. feladat
Totó - Karikázzátok be a helyes választ!
1. Hogy mondják Törökországban: víz?
a) vesi
b) üdens
2. Mi az „appam”?
a) Indiai lepénykenyér

b) Spanyol kókuszos sütemény

c) su

c) Brazil dióféle

3. Melyik ország fővárosa Ouagadougou?
a) Antigua és Barbuda
b) Burkina Faso

c) Nicaragua

4. A világ egyik leghosszabb nevű városának neve ezt jelenti: „A hely, ahol Tamatea a
nagytérdű ember, aki hegyeket mozgatott fel-alá és nyelt el, aki földfalóként ismert, amott
fuvoláján játszott szerelmének”. Melyik ez a város?
a)Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
b)Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuaki
tanatahu
c)Gorsafawddachaidraigodanheddogleddollônpenrhynareurdraethceredigion
5. Melyik fafajta levele díszíti Kanada zászlaját?
a) tölgy
b) kőris

c) juhar

6. Milyen színű az Ausztráliában található Hillier tó?
a) rózsaszín
b) vörös

c) zöld

7. Magyarország legmagasabb pontja a Kékes-tető. De vajon mi a második legmagasabb?
a) Galya-tető
b) Istállós-kő
c) Pezsgő-kő
8. Kik a „szanok”?
a) a harctudományok mesterei Japánban
b) a busman néven is ismert Dél-Afrikában élő nép
c) Dél-Amerikában így nevezik az Amazonas folyó halászait
9. Honnan származik a gyros (gírosz) nevű étel?
a) Törökország
b) Görögország

c) Mexikó

10. Hány lépcsőfoka van a párizsi Eiffel toronynak?
a) 1224
b) 1665

c) 1980

11. Hogy nevezik Magyarország legnagyobb állócseppkövét?
a) Kilátótorony
b) Magasles

c) Csillagvizsgáló

12.Hol található a Magyarkert, vagyis hazánk domborzati és vízrajzi makettje?
a) Jakabszállás
b) Fülöpháza
c) Szarvas
13. Elsősorban melyik kontinensen élnek a pumák?
a) Ausztrália
b) Észak-Amerika

c) Európa

13+1. A felsoroltak közül mi nem tartozik a világ 7 új csodája közé?
a) Krisztus szobor, Rio
b) Operaház, Sydney

c) Colosseum, Róma
14 p./

4. feladat
Ebben a keresztrejtvényben minden meghatározás egy-egy magyarországi városra utal. Ha
sikerül megoldanotok a feladványokat, válaszoljatok a megfejtéssel kapcsolatos kérdésekre!

1. Alatta fekszik a 3280 méter hosszú Tavasbarlang. Tapolca
2. Csipke-város. Kiskunhalas
3. 1800-ban Beethoven is vendégeskedett itt. Martonvásár
4. Itt lakik Szása, a leopárd is. Nyíregyháza
5. Kodály Zoltán és Katona József városa. Kecskemét
6. Magyarország egyik legnépszerűbb fürdőhelye. Zalakaros
7. Itt készül az Arany Cuvée. Balatonboglár
8. Babits Mihály szülőhelye. Szekszárd
9. Kompkikötőjéből gyönyörű kilátás nyílik a visegrádi várra. Nagymaros
10. Itt tartották titkos megbeszéléseiket a „rózsa alatti” összeesküvők. Sárospatak
11. A mészkőbányászat miatt félbevágott hegycsúcsáról ismert város. Bélapátfalva
12. „Szőlővesszein nektárt csepegtettél” Tokaj
13. A Bencés rend magyar központja. Pannonhalma
A megfejtés: Pusztatemplom
Mikor épült? 14. sz. vége
Miből épült? mészkő, darázskő
Ki gyűjtötte össze a környéken található leleteket? Czigány Péter
16 p./

5. feladat
Különböző országok zászlait gyűjtöttük össze. A feladatotok, hogy utánajárjatok melyik zászló
melyik országé, és hogy annak az országnak mi a fővárosa.
Zászló

Ország
Marshall-szigetek

Főváros
Majuro

Bhután

Timpu

Dominikai Közösség

Roseau

Ecuador

Quito

Nepál

Katmandu

Benin

Porto Novo

Saint Vincent
és a Grenadine szigetek

Kingstown

Uganda

Kampala

Írország

Dublin

Kenya

Nairobi

Libanon

Bejrút

Türkmenisztán

Aşgabat

Mauritius

Port Louis

Pápua Új-Guinea

Port Moresby

Argentína

Buenos Aires

Belize

Belmopan

Zimbabwe

Harare

Srí Lanka

Sri Jayawardenapura Kotte

Szváziföld

Mbabane – adminisztratív
Lobamba - királyi

Fehéroroszország /
Belarusz Köztársaság

Minszk

42 p./
6. feladat
Jules Verne: Nyolcvan nap alatt a Föld körül című regénye habár régebbi klasszikus, de
izgalmakban nem szűkölködik. Mivel utolsó fordulónk témája az utazás, ezért kézenfekvő
volt, hogy ebből a regényből jelöljünk ki néhány fejezetet, melyek egzotikus országokba,
színes tájakra repítenek minket. A könyvet, a kijelölt részletet néhány példányban
megtalálhatjátok a könyvtárban, a honlapunkon is olvashatjátok, illetve többféle
formátumban meg tudjátok nyitni, vagy le is tudjátok tölteni az alábbi oldalról:
http://mek.oszk.hu/02000/02045/index.phtml

Olvassátok el az első 10 fejezetet, majd válaszoljatok a lehető legpontosabban a következő
kérdésekre!
1. Melyik volt az az angol újság, amelyik a kezdetben egyedüliként támogatták a „Phielas
Fogg-ügyet”? Daily Telegraph
……………………………………………………….……………………………………………………………………………..…1p./
2. Mikorra kell Mr. Foggnak visszatérnie a Reform Club szalonjába, ha nem akarja
elveszíteni a fogadást? 1872. december 21., szombat este 20:45-re
……………………………………………………….…………………………………………………………………………..……2p./
3. Mennyi időt tölt Szuezban a Mongolia gőzhajó és miért van szüksége ennyi időre? 4 órát,
szenet vesz, mert Szeuztól Adenig 1310 mérföld az út, és kell az üzemanyag
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..3p./
4. Mi mindent pillanthattak meg az utazók Mokhán? romba dőlt erődöveket, köríves
falakat, datolyapálmák zöldellő lombjait, kávéföldeket
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..3p./
5. Honnan szerezték be Mr. Fogg italához a jeget? az amerikai Nagy-tavakról
……………………………………………………….……………………………………………………………………………..…1p./

6. Mikor érkezett meg Mr. Fogg Turinba és mikor indult onnan tovább? Érkezés: péntek,
október 4, reggel 06:35, Indulás: péntek reggel 07:20
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..4p./
7. Mit felejtett el Passepartout indulás előtt a nagy sietségben? Lecsavarni a szobájában a
gázt.
……………………………………………………….…………………………………………………………………………….….2p./
8. Miért nem volt Mr. Fogg házában könyvtár és könyvek? Mert a Reform Clubban 2
könyvtár is rendelkezésére állt, egy szépirodalmi és egy politikai
……………………………………………………….…………………………………………………………………………..……2p./
9. Mit evett Mr. Fogg a bombay-i pályaudvaron? Elvileg nyúlpaprikást, gyakorlatilag
macskát
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..2p./
10. Mit kellett beszereznie Passepartoutnak az egyiptomi bazárban? zoknit és inget
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..2p./
9. feladat
Járjátok a várost és keresgéljetek! Mi is ezt tettük, és utunk során számos fényképet
készítettünk. Ezekből a fényképekből kivágtunk részleteket, amik alapján Nektek kell
kideríteni, hogy Lajosmizse mely épületei szerepelnek az eredeti képeken.
Képrészlet

Mi szerepel az eredeti képen?
Kiss Cuki

Gyógyszertár

Szent Lajos u. Óvoda

EGYSZI

Vasútállomás

Spar/Pedro burger

Gerébi kúria

Református templom

2 Szabó panzió

Városháza

Kollégium

Művelődésiház (színpad)

Füzes-tó

Aranypikkely horgászbolt

Lajosmizsei Sportcentrum (focipálya)

Bástya üzletház

Rimóczi-Art Csokoládé és Grillázs szalon

Faház kisvendéglő

játszótér

Meserét óvoda

Katolikus templom

Ezüstfenyő

Művelődési ház

Tanyamúzeum

Tanyacsárda (új)

Pusztatemplom

Polyák Imre Sportcsarnok

Közlöny nyomda

